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WAŁ A Nr RIO.VIII-OLZ0-97 /ZL

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONAINEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W OLSZTYNIE
z dnia 17lutego 2O2L roku

w sprawie opinii o prawidłowościplanowanej kwoty długu Gminy Wilczęta na

podstawie
przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
202L - 2028 oraz uchwały budżetowej na rok 2027,
Skład Orzekający Regionalne jlzby Obrachunkowejw Olsztynie w osobach:
Przewodniczący:
członkowie:

Ioanna Godzwon
Bogdan Gaber
Janusz Facon

z art, 19 ust, 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach
(Dz,
obrachunkowych
U. z 201"9 r. poz. 2137) w zwiqzku z art, 230 ust, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia Z009 r.
o finansach publicznych (Dz, U, z 2019 r. poz. 869 ze zm.) postanawia:
działajqc na podstawie

p

ozytywnie zaopiniować prawidłowośćplanowanei r.*bty
długu GminyWilczęta

I]zasadnienie
Rada Gminy Wilczęta dnia 29 sĘcznia 2021,

r.

podjęła uchwałę Nr XIII/110/21

w sprawie uchwalenia Wielo]etniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2021,2028
oraz uchwałę Nr XIII/111,l21, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2021- r.

W

dniach, odpowiednio

4 i 5 stycznia

2021,

r., powyższe uchwały wpłynęły

do Regionalnej Izby Obrachunkowej rv Olsztynie.

Do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej załączono prognozę kwoty

długu,

opracowaną na lata 2021,-2028,

dokumencie rym odniesiono się do zotsowiązań składających się na dług publiczny,
w rozumieniu art. 72 ust.1 ustawy o finansach publicznych,

Na koniec 2021, r, planowana łączna kwota długu, wynikająca z
i zaciągniętych zobowiązań, wyniesie 4.524.1,55,25 zł.

planowanych

2
t

Skład orzekający Regionalne jlzby Obrachunkowej w Olsztynie, oceniając dane, zawarte

w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wilczęta stwierdza,

Że w

latach 2027-2028 relacja

wynikająca z art,243 ustawy o finansach publicznych, spełnia wymogi zawarte w tym artykule.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji uchwały.
od niniejszej uchwaĘ służyodwołanie do Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w OlsztYnie

w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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